
President Hinckley deltar i festligheter
och ett första spadtag på Hawaii
Taralyn Trost, kyrkans tidningar

resident Gordon B Hinckley

prisade Hawaiis folk, institu-

tioner och byggnader under ett

veckoslutsbesök den 24–26 oktober

2003. Rundturen innefattade festlig-

heter för polynesiska kulturcentrets

40-årsjubileum, första spadtaget till

försköningsprojektet i området om-

kring templet i Laie, Hawaii samt ett

tal till öarnas medlemmar vid en

särskild konferens som hölls på Brig-

ham Young-universitetet – Hawaii.

”Vi har här något som vi inte har

någon annanstans i hela kyrkan: vi

har det vackra templet och dess om-

givningar, vi har Brigham Young-uni-

versitetet – Hawaii … och vi har kul-

turcentret, och allt detta samverkar”,

sade president Hinckley till 2000

besökare, studerande och före detta

elever som samlats till första spadta-

get till ett projekt som ska förnya

Hale La’a Boulevard från Stilla havet

till templet och innefattar en ny en-

tré för BYU – Hawaii.

President Hinckley bad Herren

välsigna projektet och bad samtidigt

att de som kör längs Kamehameha

landsväg skulle inspireras att ”sakta

ner och se på Herrens hus och i sitt

hjärta manas att komma och gå om-

kring på området och besöka dessa

vackra platser. Vi ber att detta pro-

jekt ska skapa större respekt för din

kyrka, för dess folk, för dess avsikter

och dess önskningar.”

Projektet innefattar en kringbyggd

meditationsträdgård nära stranden,

med två meter höga murar i blå sten

längs boulevarden, en ny rondell

framför templet och omfattande för-

nyelse av parkanläggningarna.

”Projektet öppnar för vackra vyer

kring templet”, sade John Hoag,

informationstjänstens chef för Hono-

lulu. ”Det kommer att inspirera

kommunen att förbättra och förskö-

na templets omgivningar.”

Samhällsledare, däribland statens

senator Melodie Aduja och represen-

tanthusets företrädare Michael Maga-

oay, deltog också i invigningen.

Efter första spadtags-ceremonin

var president Hinckley och hans hus-

tru Marjorie stormarskalkar vid Poly-

nesiska kulturcentrets parad för dess

40-årsjubileum. Profetens besök var

kulmen på ett årslångt firande av

centrets 40-årsjubileum, som inträffa-

de den 12 oktober 2003.

Klädda i matchande Hawaii-utstyrs-

lar och vackra blomsterkransar deltog

president och syster Hinckley i en tra-

ditionell Alii Luau (kunglig grillfest)

med folklig polynesisk underhåll-

ning vid kulturcentret på fredagen

President och syster Hinckley (mitten) hälsades av dem som framträdde vid Polynesiska

kulturcentret och hjälpte centret fira sitt 40-årsjubileum i oktober.
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tillsammans med före detta stude-

rande och lokala sista dagars heliga.

På söndagen talade president

Hinckley till medlemmarna i ett tal

som sändes från BYU – Hawaiis

Cannon Activities Center till alla Ha-

waiiöarna. I sitt tal mindes president

Hinckley hur han sändes till Hawaii

av president David O McKay för att

utse tomten för kulturcentret. Under

vandringen genom tarofälten be-

stämde sig äldste Hinckley och älds-

te Delbert L Stapley i de tolvs råd för

en plats belägen vid Kamehameha

landsväg.

”Jag har sett Polynesiska kultur-

centret växa genom åren, och det

har varit fenomenalt och underbart”,

sade president Hinckley. ”Vilken

betydelsefull och underbar inrätt-

ning det har blivit. Det har haft en

djupgående inverkan på människor.”

Vid sitt andra besök i Hawaii i år

uppmanade president Hinckley

också de heliga på öarna att vara ljus

och föredömen för sina vänner, släk-

tingar och grannar.

”Låt människor hos oss se egen-

skaper som de vill efterlikna i sina

egna liv”, sade president Hinckley

till de 7000 medlemmar som samlats

till konferensen.

”För många medlemmar var detta

en historisk och hisnande upplevel-

se”, sade broder Hoag om president

Hinckleys besök. ”Det var en bety-

delsefull upplevelse för både de heli-

ga och andra medborgare.” �

Unga ensamstående vuxna från

BYU – Hawaii första stav gör i ordning

omgivningen till Polynesiska

kulturcentret inför president Hinckleys

besök i oktober.
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Elever hjälper till med
förberedelser inför profetens besök

S Rick Crump

ista dagars heliga tänker sig

vanligtvis att profeten betjänar

kyrkans medlemmar, men ibland får

medlemmarna tillfälle att betjäna

honom. Den 19 oktober 2003 kom

omkring 500 unga ensamstående

vuxna från BYU – Hawaii första stav

till Polynesiska kulturcentret för att

hjälpa till med förberedelserna inför

president Gordon B Hinckleys

besök.

I oktober 2003 fyllde kulturcentret

40 år, och president Hinckley skulle

delta i jubileumsfirandet. Under

förberedelsen inför profetens besök

samordnade stavspresidenten Keit

Pierce med rådgivare en städaktion

tillsammans med centrets personal.

Datum sattes till lördagen före

president Hinckleys ankomst. Freda-

gen innan hade BYU – Hawaii sin år-

liga höstbal i Honolulu, vilket inne-

bar att många studenter kom hem

ganska sent. Men de uppoffrade sig

och var redo att börja jobba 06:45

för att snygga upp centrets byar,

parkeringar och lagun. Under skämt

och skratt gick de fram genom om-

rådet, plockade skräp och vissna löv,

rensade rabatter och fick centret

gnistrande rent.

Efter städningen serverade bi-

skoparna i stavens 12 församlingar

frukost åt sina trötta och hungriga

medlemmar. Efter att ha ätit sig mät-

ta hade studenterna energi kvar till

spel och till att njuta av en väl an-

vänd morgon.

När president Hinckley kom sena-

re under veckan, hade medlemmar-

na i BYU – Hawaii första stav glädjen

att veta att de hade gjort något för

sin älskade profet. �

S

President Hinckley
hedras

alt Lake Citys handelskammare

och Big Brothers Big Sisters of

Utah (hjälporganisation för utsatta

barn) hedrade president Gordon B

Hinckley i oktober 2003 vid två skil-

da tillfällen för hans enträgna och

hängivna arbete för Salt Lake City

och dess invånare.

President Hinckley utsågs enhäl-

ligt till ”En hjälte i vår stad” av Salt

Lake Citys handelskammare den 29

oktober. Det är handelskammarens

högsta utmärkelse.

President Hinckley hedrades för

sin direkta påverkan på Salt Lake

S
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Citys centrala delars ekonomiska och

kulturella livskraft genom kyrkans

fortlöpande arbete för att vitalisera

stadens centrum.

Big Brothers Big Sisters of Utah

överlämnade till president Hinckley

sin utmärkelse ”Gör en insats” för

2003. Inför organisationens 25-årsju-

bileum valde gruppen i år en mot-

tagare som ”under lång tid tjänat

samhället”.

Med vetskap om president Hinck-

leys kärlek till träd, planterade några

av de pojkar och flickor som fått

hjälp genom organisationen träd för

att hedra profeten. �

Medlemmar ger hjälp efter skogsbränder
Lisa Ann Jackson, kyrkans tidningar

serades officiellt och inofficiellt för

att hjälpa till under de bränder som

rasade i södra Kalifornien under

slutet av oktober 2003. Bränderna

som sträckte sig från Simi Valley till

gränsen mellan USA och Mexico, för-

störde över 300 000 hektar och 3600

hem samt dödade 22 människor.

Omkring 400 000 sista dagars heli-

ga i området berördes, och bland

dessa förlorade 67 familjer sina hem.

Alla medlemmar och missionärer

rapporterades vara i säkerhet, och

inga av kyrkans byggnader skadades.

Den 2 november, sedan området

härjats under en hel vecka, kom pre-

sident Boyd K Packer, tillförordnad

president för de tolv apostlarnas

kvorum, och äldste Lynn G Robbins

i de sjuttios kvorum och besökte de

heliga i San Diego. Äldste Henry B

Eyring i de tolv apostlarnas kvorum

Duane och Rillene Nielsen från San Bernardino letar igenom sitt nerbrända hem.

De är bland de 67 sista dagars heliga familjer som mist sitt hem i skogsbränderna i

Kalifornien.

FO
TO

 C
RA

Y
 C

A
RL

S
O

N

I  Brigham Youngs anda avstod

medlemmarna i Redlands första

församlings äldstekvorum i Kalifor-

nien från lektionen en söndag i

oktober och organiserade sina styr-

kor. Från fönstren i Söndagsskolans

klassrum såg de en skogsbrands

lågor slicka kullarna inte långt från

kapellet.

”De flesta av oss såg lågorna sprida

sig nerför bergen och närma sig våra

grannar, och vi ville bara göra något”,

säger Robert Elkins, äldstekvorumets

president i Redlands första församling.

Under äldstekvorumets möte be-

slöt sig gruppen för att ordna mat åt

trötta brandbekämpare och evakue-

rade. Efter kyrkan bad hemlärarna

sina familjer göra i ordning mat, och

”på 45 minuter eller en timma kunde

vi fylla en lastbil och en skåpbil med

det vi hade”, säger broder Elkins.

Maten levererades till en kom-

mandocentral i det näraliggande San

Bernardino och till ett av Röda kor-

sets lokala härbärgen.

Detta är bara ett av många exem-

pel på hur sista dagars heliga organi-
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och äldste Ned B Roueché i de sjutti-

os kvorum besökte de heliga i San

Bernardino. Äldste Robbins är presi-

dent för området Nordamerika väst

och äldste Roueché är hans andre

rådgivare. Ledarna talade tröstande

och berömmande ord.

President Packer nämnde att med-

lemmarna må ha förlorat sina hus,

men inte sina hem. Han sade att då

de arbetar med att hålla familjerna

samman under dessa prövningar, så

skulle de finna en återhämtningsför-

måga och styrka som de inte visste

de hade.

I sitt tal till de heliga sade äldste

Eyring: ”Era barn kommer alltid att

minnas hur ni agerat och hur ni

handskats med dessa hemska

upplevelser.”

Kyrkan gjorde omfattande insatser

i samarbete med olika hjälporganisa-

tioner. Kyrkan donerade en stor

summa i kontanter till amerikanska

Röda korset och Frälsningsarmén

och öppnade biskoparnas förråds-

hus i området för mat till brandmän

och evakuerade familjer. Kyrkan

lånade också ut bord och stolar från

lokala möteshus som bidrag till arbe-

tet i Qualcomm Stadium i San Diego

som var samlingspunkt för 5000

evakuerade.

”Det är en svår situation, men

många har arbetat hårt med att hjäl-

pa till”, säger Garry Flake, chef för

kyrkans avdelning för humanitära

nödsituationer.

I San Bernardino stav i Kalifornien,

där nära 1000 medlemmar evakue-

rats och två familjer mist sina hem,

gav medlemmarna mat till de evaku-

erade som samlats i en hangar på

Norton Airbase, och missionärer och

Hjälpföreningens systrar i Victor Val-

ley-området (norr om San Bernardi-

no) uppmärksammades i lokalpres-

sen när de lagade och serverade

varm mat flera kvällar i rad till evaku-

erade i en närliggande skola.

I El Cajon och Santee (nära San

Diego) hade stavarna haft ett utbild-

ningsmöte om katastrofhjälp dagen

innan området eldhärjades. Kyrkans

medlemmar använde de principer

de fått lära sig bara 24 timmar tidiga-

re och kontaktade 8000 medlemmar

inom 90 minuter, vilket möjliggjorde

en snabb och säker evakuering.

Enligt preliminära beräkningar hade

44 sista dagars heliga familjer i San

Diego-området mist sina hem.

Medlemmar öppnade också sina

hem för evakuerade medlemmar i de

egna stavarna och församlingarna,

och missionärerna arbetade hårt

med upprensningsarbetet.

”Det är otroligt hur bra kyrkan

fungerar”, sade Dale T Poulsen,

president för San Bernardino stav,

Kalifornien, vars eget hem hotats av

elden. President Poulsen sade att

han fått åtskilliga telefonsamtal från

stavspresidenter i hela Los Angeles-

området med frågor om hur deras

stavar kunde hjälpa till. ”Det är för-

underligt att se med vilken kärlek

och hängivenhet de heliga tas om

hand – och inte bara de heliga, utan

hela samhället.”  �

Sonja Eddings Brown och Cray Carlson

har bidragit till detta reportage.

Tusentals människor samlades i en tom hangar när de evakuerats från sina hem.

Sista dagars heliga som bor på platsen hjälpte till att få fram mat till dessa och andra

som evakuerats på grund av skogsbränder i södra Kalifornien.
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Unga kvinnors allmänna möte
och 174:e årliga generalkonferensen

Unga kvinnors allmänna möte

DATUM: 27 mars 2004

TID: 18:00 MST * (TILL SVERIGE

DEN 3 APRIL, E M)

174:e årliga generalkonferensen

DATUM: 3–4 april 2004

TIDER:

Lördagsmorgonens session:

10:00 MST (Sverige 18:00)

Lördagens eftermiddagssession:

14:00 MST

Prästadömets session: 18:00 MST

är följer en påminnelse och information om de kommande utsänd-

ningarna över hela världen. Kontakta lokala ledare i kyrkan för att

få exakt tid och plats för direktsända eller inspelade utsändningar i ert

område. Besök även www.lds.org eller ert lands hemsida för att lyssna

på direktutsändningar, inspelade videosändningar och arkivmaterial från

tidigare konferenser. �

H

Söndagens förmiddagssession:

10:00 MDT

Söndagseftermiddagens session:

14:00 MDT

* Alla angivna tider gäller vintertid

(MST) eller sommartid (MDT) i Utah.

SPRÅK:

Unga kvinnors allmänna möte görs

tillgängligt på mer än 30 språk,

och generalkonferensen på över

50 språk. Tider för utsändningar på

svenska meddelas av lokala prästa-

dömsledare. �

Samhällsledare
hedras med
utmärkelse för
familjevärderingar

enom ett program för utmärkel-

ser som påbörjades av kyrkan i

Perth, Australien, för nästan tio år

sedan och som sedan utvidgats till

andra länder, har nyligen utmärkel-

ser delats ut för 2003 till flera mot-

tagare som befrämjat familjevärde-

ringar i sina samhällen.

Den 14 september 2003 i Perth

överlämnade äldste Lindsay T Dil,

områdesauktoritetssjuttio och andre

rådgivare i presidentskapet för områ-

det Australien/Nya Zeeland utmärkel-

ser för insatser för familjen till tre

samhällsledare i västra Australien. De

som hedrades var Colin Barnett, le-

dare för Västaustraliens oppositions-

parti, för hans ställningstaganden för

familjen och mot droger; pastor Pe-

ter Abetz i den kristna Reformerta

kyrkan för hans outtröttliga arbete i

samhället till förmån för familjen,

samt Kieran Ryan, före detta ledare

för National Civic Council i både

Västaustralien och Victoria.

Vid ceremonin talade äldste Dil

om mödrarnas betydelse i hemmet

och gav exempel på sin fostran i ett

kärleksfullt hem. Alla pristagarna

berömde kyrkan för dess höga vär-

deringar, och alla tre pristagarna

uttryckte sin ödmjukhet inför att

ha tilldelats dessa högt ansedda

utmärkelser.

Vid en ceremoni för Familjeutmär-

kelsen som avhölls i oktober 2003 i

Eight Mile Plains församlings kapell i

Logan, Queensland, Australien, belö-

nade äldste Robert M Cowan, områ-

desauktoritetssjuttio, tre framståen-

de medborgare för deras värdefulla

samhällsinsatser. Mottagarna var

Susan Bambrick, vicekansler vid

Äldste Lindsay T Dil (vänster) med mottagarna av kyrkans Familjeutmärkelse i Perth,

Australien: Pastor Peter Abetz, Colin Barnett och Kieran Ryan.
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University of Southern Queens-

land; Yvonne Chapman, borgmäs-

tare i Pine Rivers Shire (norr om

Brisbane), samt Lawrence Spring-

borg, parlamentsledamot för South-

ern Downs och oppositionsledare i

Queensland.

I en värld där idrottshjältar hedras,

filmstjärnor blir idoler och samhäl-

lets värderingar förändras, sade älds-

te Cowan, är det uppfriskande att

finna människor i samhällets tjänst

som fortfarande upprätthåller tradi-

tionella värderingar.

I Wellington, Nya Zeeland, över-

lämnade president George Harvey

i Wellington stav Familjeutmärkel-

sen för 2003 till Hola Taue som är

fredsdomare. Hola Taue, som är

den första tonganska som utsetts

till fredsdomare i Wellington, arbe-

tade i många år inom områdena

immigration, bostäder och rättvisa

åt befolkningen från Tonga och

Söderhavsöarna.

President Harvey sade att familje-

värderingar utövar ett stärkande och

stabiliserande inflytande på samhäl-

let, och han framhöll Hola Taues

familjeliv och frivilliga arbete som ett

föredöme för andra.

För första gången någonsin delade

kyrkans ledare i London ut två Fa-

miljeutmärkelser. I oktober hedrade

äldste Harold G Hillam i de sjuttios

kvorum och president för området

Europa Väst, Paul Boateng, parla-

mentsledamot och finansminister,

och Mary Crowley, verkställande di-

rektör i Forum för föräldrautbildning

och föräldrastöd. Både Boateng och

Crowley har aktivt verkat för att

inom respektive område främja

familjen.

”Familjen är under attack”, sade

äldste Hillam vid ceremonin. ”Över

hela världen sönderfaller familjerna.

Men ändå är hemmet den plats där

samhället kan förbättras. Vi försöker

göra världen till en bättre plats ge-

nom att göra familjerna starkare.” �

John A Grinceri, före detta

områdesauktoritetssjuttio, Tiopiro

Hape Rauna och kyrkans

informationstjänst i London har

bidragit till detta reportage.

Kyrkan fortsätter
bistå Etiopien
Sarah Jane Weaver

Marta Gabre-Tsadick, verkställan-

de direktör för och grundare

av Project Mercy, besökte Salt Lake

City den 24 oktober 2003 i det enda

syftet att uttrycka tacksamhet till kyr-

kan, vars produktion av en gröt som

kallas Atmit hjälper barn och gamla i

Etiopien.

I produktionslinjen vid kyrkans

mejeri vid Welfare Square hjälpte Ga-

bre-Tsadick till med att förpacka en

del av de 145 ton Atmit som fram-

ställts av kyrkan och som så små-

ningom kommer att distribueras

bland de svältande barnen i hennes

land. I samarbete med Project Mercy

har kyrkan redan distribuerat 360

ton av gröten till Etiopien, ett land

som av en del experter betecknas ha

Grundaren av Project Mercy, Marta

Gabre-Tsadick, och hennes make,

Demeke Tekle-Wold, studerar

framställningsprocessen för Atmit, en

specialiserad livsmedelsprodukt som

kyrkan framställer och donerar för att

bekämpa svälten i Etiopien.
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Hola Taue med maken Luka Taue. Hola Taue belönades av kyrkan för sitt arbete med

att stärka familjer i Nya Zeeland.
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haft den värsta svältkatastrofen i his-

torien på grund av en ihållande torka.

Kyrkan är för närvarande den enda

organisation som framställer Atmit.

Gröten som består av mjöl, socker,

torrmjölk och en blandning av

mineraler och vitaminer hjälper dem

som är så undernärda att de inte

förmår smälta föda som framställts

av grovt spannmål. Donationen

möjliggörs delvis av att kyrkans me-

jerier vid Welfare Square är idealiskt

lämpade för framställning av Atmit,

förklarar biskop H David Burton.

”De här barnens behov är stort”,

sade han. ”Vi har vissa unika möjlig-

heter att framställa Atmit för att sätta

igång hela programmet för att ge

mat till dessa undernärda barn.”

Under sitt korta besök i Salt Lake

City, talade Gabre-Tsadick med bi-

skop Burton och med reportrar, och

höll tal till de frivilliga arbetarna vid

Welfare Square.

”Hon var vältalig, uppskattande

och rörd över den hjälp kyrkan

kunde ge tack vare medlemmars

givmildhet över hela världen”, sade

biskop Burton.

Förutom Atmit har kyrkan också

bidragit med Unimix, en blandning

av majs och soja. Kyrkan har i samar-

bete med Katolska kyrkans hjälpor-

ganisation skrivit kontrakt med en

etiopisk distributör om framställning

av blandningen. Totalt har kyrkan

bidragit med över -5200 ton livsmed-

el till Etiopien sedan i mars.

Tusentals har räddats genom kyr-

kans arbete. Vi har hållit i och matat

dessa svältande barn och sedan fått

glädjen av att se dem le. Jag vill säga

detta på de överlevandes vägnar. Det

något storslaget som kyrkan uträt-

tat”, sade Marta Gabre-Tsadick till

Deseret News. �

Omarbetning av artikel i

Church News, 1 nov 2003

Nyheter
President Ezra Taft Benson hedras

resident Ezra Taft Benson

(1899–1994), kyrkans trettonde

president, samt det arv han efterläm-

nade, hedrades vid en ceremoni i

Washington D C i november. Ceremo-

nin hölls med anledning av att det

var 50 år sedan han utnämndes till

Förenta staternas jordbruksminister.

”Ezra Taft Benson stod fast grun-

dad på sina principers berggrund.

Han kämpade för det han ansåg vara

rätt”, sade nuvarande jordbruksmi-

nister Ann M Veneman.

President Benson, som var apostel

vid sitt tillträde, verkade under presi-

dent Dwight D Eisenhower från 1953

till 1961. Han tillskrivs flera viktiga åt-

gärder inom jordbruksdepartemen-

tet som är i kraft än i dag.

Senator Gordon H Smith från Ore-

gon, en medlem av kyrkan vars far

arbetade tillsammans med president

Benson vid jordbruksdepartementet,

sade: ”Jag lärde mig mycket som poj-

ke och som man av president Benson.

Men jag tror att det viktigaste jag lärde

av honom är att sista dagars heliga

kan vara trogna sina principer även

då de umgås med världens stora.”

Första spadtaget för det nya templet

i Samoa

Nära 1000 människor var närvaran-

de vid första spadtaget den 19 okto-

ber 2003 till återuppbyggnaden av

templet i Apia, Samoa. Första spadta-

get ägde rum bara tre månader efter

det att det ursprungliga templet

brunnit ner till grunden.

”I och med förlusten av templet

upplevde medlemmarna i Samoa en

känsla av stor tomhet”, sade äldste

Dennis E Simmons i de sjuttios kvo-

rum, förste rådgivare i presidentska-

pet för Stillahavsområdet. ”Vi kan nu

glädjas med er än en gång. På denna

plats kommer ett hus att uppföras åt

Herren.”

Kyrkoledare, statliga ämbetsmän

och samhällsledare var närvarande

vid ceremonin, däribland biskop

Richard C Edgley, förste rådgivare i

P

President Ezra Taft Benson
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presiderande biskopsrådet, äldste

Beaver T Ho Ching, områdesauktori-

tetssjuttio, Daniel A Betham, nyligen

avlöst som tempelpresident i Apia

samt Samoas premiärminister, hans

excellens Tuilaepa Aiono Sailele

Malielegaoi.

”Herren älskar det samoanska

folket. President Hinckley älskar det

samoanska folket. Inom mindre än

en vecka efter det att templet brun-

nit ner, sade president Hinckley att

vi ska bygga upp templet i Samoa”,

berättade biskop Edgley för de för-

samlade. ”De heliga orden ’Helgat åt

Herren‘ ska återigen pryda denna

välsignade mark.”

Byggandet av det nya templet vän-

tas ta 18 till 24 månader.

Kör erhåller nationens högsta

utmärkelse

Förenta staternas president Geor-

ge W Bush delade ut National Medal

of Arts till Tabernakelkören under en

särskild ceremoni som hölls i Vita

huset den 12 november 2003. Mac

Christensen, körens administrativa

chef, tog emot utmärkelsen i Vita hu-

set på Tabernakelkörens vägnar.

Craig Jessop, dirigent, Mack Wilberg,

meddirigent, John Longhurst, orga-

nist, Stan Parrish, administrativ

chefsassistent och Lloyd Newell,

programledare för ”Music and the

Spoken Word” var också närvarande

vid ceremonin.

”Vi gratulerar kören till denna

stora hedersbetygelse. Hemligheten

med Tabernakelkören är att dess

360 medlemmar sjunger av hjärtat …

Vi tackar för detta välförtjänta er-

kännande av deras oerhörda ar-

bete”, sade president Gordon B

Hinckley.

National Medal of Arts är landets

högsta utmärkelse för framstående

insatser inom konsten. Medaljen

utdelas årligen av Förenta staternas

president till enskilda och organisa-

tioner som har gjort utomordentliga

insatser för att skapa, stödja och

utveckla konstarterna i Förenta

staterna.

Systrar i Sierra Leone ”fångar

visionen”

Omkring 220 hjälpföreningssystrar

från distrikten Freetown och Wel-

lington samlades i Freetown, Sierra

Leone, den 4 oktober till sin första

kvinnokonferens. Tvådistriktskonfe-

rensen med temat ”Älska varandra –

fånga visionen av Hjälpföreningen”

omfattade workshops, lästeater och

lunch som serverades av prästadö-

mets medlemmar.

Avsikten var från början att även

Bo distrikt skulle delta, men på

grund av resekonstnaderna hade

medlemmarna i Bo distrikt, 30 mil

från Freetown, en egen kvinnokonfe-

rens den 13 september 2003. Unge-

fär 200 systrar kom. �

Tabernakelkören mottog nyligen Förenta staternas finaste konstutmärkelse. Priset

delades ut i Vita huset av president George W Bush.

Ledare från kyrka och samhälle tar första spadtaget till det nya templet i Apia i

Samoa. Nära 1000 personer var närvarande vid ceremonin.
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e fem goda män vars foton syns

här ovan verkar för närvarande

som områdesauktoritetssjuttio i om-

rådet Centrala Europa. För att förstå

deras roll måste man förstå de sjut-

tios roll. Kort sagt är det att handla

under ledning av de tolv apostlarnas

kvorum för att utveckla och styra

kyrkans angelägenheter i alla länder.

De tolv kallar de sjuttio att hjälpa till

att predika och administrera evange-

liet. (L&F 107:25, 34, 38, 93–97) En

sjuttio är ordinerad och har fått sär-

skild myndighet att vittna om att

Jesus är Kristus. (L&F 107:25)

Kyrkans tillväxt och de sjuttios kvorum

Under årens lopp har de sjuttios

organisation ändrats för att fylla be-

hoven hos en växande, världsomfat-

tande kyrka. År 1975 organiserades

de sjuttios första kvorum, som består

av generalauktoriteter som tjänar på

heltid tills de fyller sjuttio år. Det

finns nu 45 män som verkar i detta

kvorum, bland annat äldsterna Mar-

lin K Jensen och Bruce C Hafen i det

nuvarande presidentskapet för om-

rådet Centrala Europa. År 1989 orga-

niserades de sjuttios andra kvorum,

som består av män som verkar som

sjuttio och generalauktoriteter i cir-

ka fem år. Fyrtioen män verkar för

närvarande i detta kvorum.

År 1997 organiserades ytterligare

tre kvorum för de sjuttio. De män

som kallades och blev tilldelade

dessa kvorum, för närvarande 187

till antalet, benämndes områdesauk-

toritetssjuttio. Dessa män har samma

myndighet och kan utföra de flesta

uppgifter, när de blir kallade till det,

som de sjuttio i första och andra kvo-

rumet utför. Det finns dock några

skillnader mellan generalauktoritets-

sjuttio och områdesauktoritetssjuttio.

För det första behåller områdes-

auktoritetssjuttio sina arbeten och

verkar på Church-service-basis i det

område där de bor. Medlemmarna i

första och andra kvorumet slutar

sina arbeten för att resa och verka på

heltid varhelst de kallas att vara un-

der sin verksamhetstid.

För det andra tilldelas områdes-

auktoritetssjuttio kvorum enligt geo-

grafiskt område. De som bor i Euro-

pa, Afrika, Asien, Australien, Nya

Zeeland, Filippinerna och på Stilla

havets öar tilldelas tredje kvorumet.

De som bor i Mexico, Centralameri-

ka och Sydamerika tilldelas fjärde

kvorumet och de som bor i Förenta

staterna och Canada är i femte

kvorumet.

För det tredje benämns medlem-

marna i första och andra kvorumet

generalauktoriteter. Medlemmarna

i tredje, fjärde och femte kvorumet

benämns områdesauktoritetssjuttio.

Vad områdesauktoritetssjuttio gör

När president Hinckley tillkänna-

gav att områdesauktoritetssjuttio

skulle kallas 1997, nämnde han någ-

ra av deras huvuduppgifter:

• Presidera vid stavskonferenser

och undervisa stavspresidenter.

• Skapa eller omorganisera stavar

och avskilja stavspresidentskap.

• Sitta som ordförande i planerings-

kommittéer för regionala konfe-

renser.

• Delta i områdesråd.

• Presidera vid samordnande

Äldste Robert Koch Äldste Hans Mattsson Äldste Holger Rakow Äldste Gerold Roth Äldste Johann Wondra

Områdesauktoritetssjuttio · Området Centrala Europa

”Områdesauktori-
tetssjuttio”

D

Lokala nyheter
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rådsmöten för stavs/distrikts- och

missionspresidenter.

• Åka runt i missioner och undervisa

missionspresidenter.

• Verka i områdespresidentskap.

Områdespresidentskap

En av de sjuttios viktiga uppgifter

är att vara med i områdespresident-

skap i vart och ett av kyrkans tjugo-

nio områdeskontor runtom i värl-

den. I denna egenskap övervakar de

sjuttio stavarna, missionerna och

templen inom varje område och ut-

ser ledare som verkar för kyrkans

mission att ”inbjuda alla att komma

till Kristus”. Äldste Holger Rakow är

en områdesauktoritetssjuttio som

för närvarande verkar som andre

rådgivare i presidentskapet för områ-

det Centrala Europa. Han och de öv-

riga sjuttio i området, äldsterna Ro-

bert Koch från Schweiz, Hans Matts-

son från Sverige och Gerold Roth

och Johann Wondra från Österrike,

är erfarna ledare i kyrkan som har

verkat som biskopar och stavspre-

sidenter och är hängivna Herrens

verk. Vi uttrycker vår uppskattning

för deras tjänande och vet att ni

kommer att uppskatta samarbetet

med dem och ha nytta av deras un-

dervisning medan de verkar i områ-

det Centrala Europa. �

amiljen – Förhandlingsarena,

fristad eller fängelse?” var temat

när Göteborgs stavspatriark Erik

Nilsson och president Strömbom

i stavspresidentskapet deltog i ett

symposium på Svenska Mässan i Gö-

teborg måndagen den 13 oktober.

Symposiet anordnades av organi-

sationen Global Forum som bildades

av Västsveriges offentliga och pri-

vata sektor av bland annat Business

Region Göteborg, Göteborg & Co,

Näringslivsgruppen, LO, Sif/TCO,

Svenskt Näringsliv och Västra Göta-

landsregionen. Global Forum be-

handlar framförallt frågor om hur

omvärlden påverkar oss i våra var-

Politiker, organisationer och kyrkor
diskuterar temat familj

F” dagsliv och samhällets ekonomi i

stort.

Inbjudna till symposiet var bland

annat de olika politiska partierna,

vissa frivilligorganisationer, Svenska

kyrkan, Katolska kyrkan och Jesu

Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Några av de mer kända deltagarna

var Margareta Winberg, Lars Leijon-

borg, Ana Maria Narti och Andreas

Carlgren.

”Vad är en familj och hur fungerar

moderna familjer i det jämställda

och mångkulturella Sverige?” var en

av frågorna som diskuterades ur

olika aspekter. Ulla Björnberg är

professor i sociologi vid Göteborgs

Universitet där hon forskar om mo-

dernt familjeliv med särskild tonvikt

på familjepolitikens och förvärvsar-

betets betydelse i familjens var-

dagsliv. Gruppen, där Ulf Strömbom

deltog, diskuterade bland annat hur

politikerna tänkt sig kombinationen

av att pappan måste ta ut minst en

månad av föräldraledigheten, och

WHO:s rekommendation att barn

skall ammas i minst ett år, svårighe-

ten att kombinera familj och karriär,

undvikande av så kallade heders-

mord, fördelar och nackdelar med

gemensam ekonomi, förslag till

obligatorisk föräldrautbildning och

mycket annat.

Åke Sanders, doktor i filosofi och

docent i religionsvetenskap vid Gö-

teborgs universitet, forskar i mång-

kulturer och religion, speciellt islam.

Erik Nilsson deltog i hans grupp.

Goda möjligheter fanns att byta

tankar och åsikter, ”mingla” och lära

känna de andra deltagarna.

Detta är ett värdefullt sätt att lyss-

na på olika åsikter hos andra organi-

sationer. Att Jesu Kristi Kyrka av Sista

Dagars Heliga inbjöds som en av

relativt få kyrkor är hedrande. �

Henrik Fougelberg, Göteborgs stav

ördagen den 27 september 2003

var en historisk dag i Visby gren.

För första gången sedan Torbern

Andra skörden når
Visby gren

L
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Cecilia Hammarquist, omgiven av sina nya vänner i evangeliet, Daniella Ronström och

Elisabeth Hussler.

Stålek blev grenspresident 1997

hade grenen dop. Vår nya medlem,

Cecilia Hammarquist, döptes av Gö-

ran Hussler, Örebro.

Görans hustru Elisabeth och hen-

nes brorsdotter Daniella Ronström,

Hägerstens församling, mötte Cecilia

på väg till Teneriffa sommaren 2002.

Elisabeth bar sitt vittnesbörd och de-

lade med sig av evangeliet, och vän-

skap uppstod. Sommaren 2003 kom

Cecilia till Visby gren. Efter ett varmt

mottagande, besök av missionärer

och personligt vittnesbörd blev det

dop med tretton personer närvaran-

de, både medlemmar och vänner.

Personalen på Solbergabadet som

välvilligt lånat ut simhallen för dopet

(efter stängningsdags), fick Mor-

mons bok i gåva. Högtiden efteråt i

vår möteslokal inramades av tal och

vacker sång. Söndagens konfirma-

tion förrättades av grenspresident

Torbern Stålek. Det var en underbar

sabbatsdag i Visby gren som vi kom-

mer att minnas med stor glädje.  �

Deborah Stålek, Visby gren
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en 20 oktober 2003 träffade pre-

sident Bruce C Hafen i de sjutti-

os kvorum samt Göteborgs stavspre-

sident Leif Mattsson och informa-

tionsansvarige Sture Nilsson lands-

hövding Göte Bernhardsson och

hans hustru samt Göteborgs Postens

chefredaktör Jonathan Falck. Under

mötet i landshövding Göte Bern-

hardssons residens berättade presi-

dent Hafen om kyrkans syn på famil-

jens betydelse i samhället, att vi ser

familjen som en evig enhet, och han

uppmanade landshövdingen att för-

söka påverka grupper att värna om

familjerna i västra Sverige. President

Hafen gav honom sedan ett exem-

plar av FN:s generalsekreterare Kofi

Annans uttalande om familjen, där

Annan vädjar till grupper att göra fa-

miljedagen till något speciellt på tio-

årsdagen den 15 maj år 2004. Presi-

Fr v: President Bruce C Hafen,

landshövding Göte Bernhardsson och

stavspresident Leif Mattson.
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Broar byggs med framträdande personer
i samhället

D

dent Hafen överlämnade också ett

inramat exemplar av kyrkans Familje-

proklamation och inbjöd landshöv-

dingen att närvara vid det öppna

huset i Köpenhamns tempel.

President Hafen och Göte Bern-

hardsson fann ett gemensamt intres-

se – att hjälpa handikappade barn.

President Hafen har ett handikappat

barnbarn och Göte Bernhardsson är

mycket engagerad i ett hem för han-

dikappade barn i Göteborg.

President Hafen ville också att

Göte Bernhardsson skulle se med-

lemmarna i staven som en god re-

surs för samhället där de kan göra en

insats. Besöket slutade med att Presi-

dent Hafen överlämnade den välkän-

da statyetten där ett barn går mellan

sina föräldrar.

Jonathan Falck var mycket positiv

och nyfiken på president Hafens roll

och hur kyrkan leds. President Ha-

fen talade om att kyrkan leds genom

uppenbarelse. Han berättade om
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missionärsverksamheten och att

det skickas ut många missionärer

till olika delar av världen från just

Västsverige. President Hafen nämn-

de också kyrkans humanitära hjälp

till fattiga länder vilken vi ofta admi-

nistrerar själva, men som ibland ock-

så görs med hjälp av Röda Korset

eller katolska kyrkans Caritas.

President Hafen talade även här

om vikten av familjer i samhället och

inbjöd chefredaktören till det öppna

huset i Köpenhamns tempel. Även

Jonathan Falck fick Kofi Annans ut-

talande om familjen, en inramad

familjeproklamation och en likadan

statyett som landshövdingen.

President Hafen var mycket glad

över tillfället att bygga broar med två

viktiga personer i samhället. �

Henrik Fougelberg

Ensamstående vuxna stärker sin tro

Under patriarken i Göteborgs stav, Erik Nilssons kärleksfulla undervisning om tro

inspirerades de ensamstående vuxna till förnyat hopp.
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under faste- och vittnesbördsmötet.

Fulla av tillförsikt och entusiasm över

den upplyftande träff vi haft avlöste

vi i rask takt varandra i talarstolen.

Efter ytterligare en middag tillsam-

mans och allra sist en gruppkram

önskade vi varandra allt gott till nästa

gång. �

Birgitta Nielsen,

Handens församling

H östen 2003 tillbringade ensam-

stående vuxna från Stockholm,

Malmö, Karlskrona, Borås, Jönkö-

ping, Karlstad m.fl en innehållsrik

helg tillsammans i idylliska Alingsås.

Inför natten hade medlemmar både

inne i och utanför Alingsås upplåtit

sina hem åt gruppen, bland annat

små stugor ute på landet där naturen

slösade med sin sensommarprakt.

Lördagen började med besök på

Näs slott, beläget utanför Alingsås,

mitt i en betagande natur. Helgens

höjdpunkt inträffade sedan i kapellet

där stavens patriark, Erik Nilsson,

talade om tro. Inte alla i gruppen

hade varit medlemmar så länge, och

några hade nyligen drabbats av olika

tragedier, medan andra bar på tunga

ansvar. Under patriarkens kärleksful-

la undervisning och djupdykning i

skrifterna inspirerades vi till förnyat

hopp i vår egen situation.

Nästa dag bars många vittnesbörd

jorton spelare, varav tre icke-

medlemmar, från sex enheter i

Stockholms stav, gjorde en solig sep-

temberdag 2003 upp om den heder-

värda titeln Stavsmästare i Golf på

vackra Vassunda golfbana, belägen

mellan Uppsala och Stockholm.

Segrare blev Thomas Möller, Täby,

på 38 poäng, följd av Joakim Karls-

son, Stockholm, på 32 poäng och på

tredje plats K-G Jonsson, Borlänge,

på 31 poäng. Övriga deltagare var

stavspresident Gösta Körlof; Sven

och David Luthman, Örebro; Christi-

an Nätt, Borlänge; Owe Rosen, Gäv-

le; Guy Sjökvist och Rune Bengs,

Täby; Ronald Spångberg, Stockholm,

Stavsmästerskap
i golf

F
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Fjolårets segrare Ove Rosen, Gävle, med

årets segrare Thomas Möller, Täby.

samt från Uppsala Ingemar Nyman

och Patrik Lundh. Samtliga spelare

bidrog till det fina prisbordet, vilket

innebar att alla fick pris.

Det är viktigt att under vardagliga

förhållanden komma samman ge-

nom aktiviteter av olika slag för att

glädjas och ha roligt.

Golftävlingen har kommit för att

stanna. Den som vill veta mer är

välkommen att kontakta Ingemar

Nyman, Uppsala församling. �

Ingemar Nyman,

Uppsala församling

edlemmar och missionärer i

Umeå gren berättade om kyr-

kans syn på familjen under sin ut-

ställning den 6 september 2003 på

Renmarkstorget i centrala Umeå.

Även Haro informerade om sin verk-

samhet och sina insatser för att göra

livet tryggare för barnen.

Många människor cirkulerade på

torget eftersom valarbetet för eurons

eventuella införande gick in i slut-

skedet och även andra aktiviteter

fanns på torget. Vi delade ut bro-

schyrer och en enkel informations-

folder om hemafton. På en dator

Med siktet inställt
på familjen

Kyrkans utställning om familjen på Renmarkstorget i Umeå.
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kunde förbipasserande se en power

point-presentation om familj och

äktenskap.

Äldsterna Cummings och Zvirz-

dins sång uppskattades, liksom

barnens teckningstävling med fina

priser. �

Maj-Britt Israelsson , Umeå distrikt

amtliga grenar i distriktet var

representerade från nordligaste

Norrland till den sydligaste grenen

Örnsköldsvik när Umeå distrikts

medlemmar samlades till höstens

konferens 2003.

Under söndagens möte konfirme-

rades en ny medlem i Umeå gren,

Augustin Koloka, och förlänades den

helige Andens gåva. Hugo Näslund,

Luleå, inröstades som äldste.

Flera ungdomar bar sina vittnes-

börd om hur det är att vara ung i kyr-

kan. Mari Sofi Ulander, Luleå, Inga

Ottosson, Örnsköldvik, samt Per An-

ders Daerga, Skellefteå, talade om

den glädje och frid de känner som

medlemmar i kyrkan och att svårig-

heter går att övervinna tack vare

evangeliet som vägleder och stöder.

Distriktspresident Torbjörn Jälm-

brant underströk betydelsen av att vi

hjälper varandra att tillsammans gå

Höstkonferens i Umeå distrikt

S mot andliga höjder genom att visa

kärlek och stöd. Syster Baugh talade

om hur betydelsefullt det är att vi ser

den inre människan som är mycket

viktigare än hur den yttre ser ut. An-

dre rådgivaren i missionspresident-

skapet, Per Olof Petersson, berättade

hur Nephi bad till Herren hela dagen

och Herrens ord kom till honom.

(3 Ne 19:15)

Missionspresident Gary E Baugh

uppmanade kort och kraftfullt alla

att dela med sig av evangeliet och ge

bort Mormons bok till vänner och

bekanta. Alla frågor om livets pro-

blem kan vi finna svar på i Mormons

bok.

Distriktskören förhöjde andlighe-

ten med skön sång. Så gjorde även

missionärer från de olika grenarna i

distriktet som deltog med körsång

under mötet. �

Maj-Britt Israelsson, Umeå distrikt
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öndagen den 12 oktober 2003

gavs en minnesvärd föreställning

för boende i servicehuset Väduren på

Roslagsgatan 20 i Stockholm. Thea

Hälleberg, 85 år, bördig från Sorsele

och själv en av hyresgästerna, bjöd

sina medboende samt vänner och

supporters på teaterfarsen ”Ett resan-

de teatersällskap” i Vädurens sam-

lingssal. Gruppen Berguvarna från

Södertälje Teateramatörer roade pu-

bliken med August Blanches 1800-tals-

komedi, härligt framförd av artister i

den högre åldersklassen. Scenens

äldsta var Emmy Engström, 97 år, i

rollen som maskinist!

Teater och
släktforskning
på servicehuset
Väduren

 ”Sorselevännerna”, fr v: Berth Eriksson, Stig-Gunnar Johansson, Gerd Eriksson,

Thea Hälleberg, Birgit och Alf Bengtsson, Anna-Lisa Forsberg.
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Thea, som utsetts till årets förnäm-

sta släktforskare och erhållit Victor

Örnbergs hederspris från Sveriges

Släktforskarförbund (se artikel i ja-

nuarinumret av Liahona), ville med

denna fest dela med sig av priset och

sin glädje till boende i Väduren och

andra vänner.

Några av de boende i Väduren hyl-

lades för sina engagemang i olika ak-

S

tiviteter för hyresgästerna. Även The-

as nätverk av vänner och supporters

hyllades, från Sorsele, Släktforskar-

förbundet, föreningen för Datorhjälp

i Släktforskningen DIS, och från

övriga som hjälpt och bistått henne

med datorteknik, bildbehandling

och boktryckeri. �

 Hans Læstadius, Vällingby

loha! 28 oktober 2003 kommer

medlemmarna i Växjö gren och

deras vänner att minnas. Äldste

Steffen från Hawaii, men även med

småländska rötter från Vetlandat-

rakten, ordnade tillsammans med

sin kamrat äldste Porter en storsla-

gen fest. Iklädd hawaiiskjorta och

kjol välkomnade han 48 personer,

varav 15 inte medlemmar, till kapel-

let som var dekorerat med pappers-

blommor och kokospalmer gjorda i

kartong.

Hawaiifest

A

Äldste Steffen visar hula-hulastegen för festdeltagarna i Växjö kapell.
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Med pappersblommor och sugrör

tillverkade vi ”lei”, ett hawaiianskt

halsband, som gjorde alla vackra och

färgglada. En videofilm visade hur

man på det Polynesiska Centret på

Hawaii lagar mat och utför elddanser

med mera. Efter att ha sjungit Povel

Ramels ”Far, jag kan inte få upp min

kokosnöt” och försökt öppna en

kokosnöt, fick hugade spekulanter,

mest de yngre generationerna, pröva

hur kokosjuice och kokosmjölk

smakar.

Till sången ”Hukilau” gungade alla

med i hula-hularytmerna, även om

alla inte höll riktigt samma takt. Älds-

te Steffen visade själv hur det skulle

gå till när han dansade ”Ka uluwehi

oke kai”. Hawaiianska specialiteter

som haupia, panipopo, ananas med

lihinghmui och malasada fyllde se-

dan de hungriga magarna. Sist sjöng

vi den välkända hawaiianska avskeds-

sången ”Aloha oe”. �

Thomas Carlson

öräldranormer är mycket vikti-

ga. Barn blir sjuka av att leva i ett

normlöst samhälle. Att ge normer är

kärlek, att ge barnen en massa prylar

är försummelse.” Christina Fåhraeus,

skolläkare i Jönköping, föreläste över

ämnet Livsstil och ohälsa på en av

Att vara förälder
är vår viktigaste
uppgift

F”

Jönköpings församlings temakvällar i

oktober 2003.

Christina Fåhraeus som har lång

erfarenhet som barnläkare i Sverige

och utomlands, fick oss att förstå att

det är lättare att förebygga sjukdo-

mar än att bota dem.

Regelbundna, gemensamma målti-

der är viktiga. Rytmen vid måltiden på-

verkar tarmarna. Sömn får både vuxna

och barn i genomsnitt två timmar för

lite av varje natt. Frisk luft och mo-

tion är ett måste för en god hälsa.

Sverige är det land där det säljs mest

tvillingvagnar, inte för att här finns

flest tvillingar, utan för att föräldrar

inte har tid att låta barnen gå!

Föräldrar uppmanades att ge bar-

nen tid och ta ansvar för alla barn,

våga säga ifrån och sätta gränser.

”Barnen gör det vi vuxna gör. Barnen

är guld värda, de är det viktigaste vi

har”, avslutade Christina Fåhraeus

denna mycket intressanta föreläsning.

Mycket av det som Christina

Fåhraeus tog upp kände vi medlem-

mar igen från familjeproklamatio-

nen, som första presidentskapet och

de tolv apostlarnas råd gav ut 1995.
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Skolläkaren i Jönköping, Christina Fåhraeus, tillsammans med informationsansvariga

i Jönköpings församling.

Den överlämnades till Christina

Fåhraeus som ett tack från försam-

lingen. �

Eivor Hagman,

Jönköpings församling

yster Baugh hade länge tänkt ha

en musikafton hemma en gång i

månaden. Tidigare har hon och pre-

sident Baugh haft tempelträffar och

andra samkväm. Till den första mu-

sikaftonen söndagen den 2 novem-

ber 2003 kom cirka 85 personer, va-

rav minst fem ännu inte medlemmar,

samt en hund!

De smaskiga förfriskningarna och

det trevliga musikprogrammet gjor-

de att ingen verkade vilja gå hem.

På sitt föredömligt avspända och

vänliga sätt ledde president Baugh

kvällen då vi fick lyssna till följande:

• Ljuvligt det är min Herre Gud,

med sång av Kristina Johansson,

Musikafton
hemma hos
missionspresident
och syster Baugh

S
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Lisbeth Rydgren och Anna-Maria

Nilsson samt ackompanjemang av

Ann-Marie Vasquez

• Come Shout Fount of Every Bles-

sing, sång av Thomas Olergård,

Samuel Palm, Tobias Karlsson och

David Würgler

• Min herde är Herren, pianosolo av

Ann-Marie Vasquez

• When He Called My Name, sång

av Carolina Österlund och ackom-

panjemang av Jennifer Bergquist

• Bred dina vida vingar, tvärflöjt

Louise Loskow, ackompanjemang

av Maria Bruvik

• I Heard Him Come, sång av älds-

terna Lewis och Fullmer, ackom-

panjemang av Ann-Marie Vasquez

• Potpurri av psalmer, Magdalena

Nilsson piano

• Han lever min förlossare, sång

äldste Lewis, ackompanjemang

Ann-Marie Vasquez

Avslutningsbön gavs av äldste Jo-

nes som tjänat väl under lång tid på

missionskontoret och kommer att

saknas mycket av president och sys-

ter Baugh när han nu avslutat sin

mission. �

Per Nilsson,

Chef för Informationstjänsten

vå generalpresidenter, syster

Bonnie D Parkin, Hjälpförening-

en, och syster Coleen K Menlove,

Primär, undervisade i Gubbängen,

Stockholm, torsdagen den 13 no-

vember 2003 tillsammans med pre-

siderande områdespresident Marlin

K Jensen och hans hustru biorgani-

sationernas presidentskap i stock-

holmsstavarna och distrikten. När-

varande var även biskopsråd och

grenspresidentskap.

”Varje tisdagsmorgon knäböjer vi

i generalpresidentskapet och ber för

er. Vi tackar vår himmelske Fader

för allt, studerar skrifterna tillsam-

mans, läser handboken, studerar

lite om Hjälpföreningens historia

och går igenom talen på general-

konferensen”, sade syster Parkin

med hänvisning till hur president-

skapens möten kan se ut.

Under det efterföljande allmänna

ledarskapsmötet betonade syster

Menlove betydelsen av andligt ledar-

skap i både kyrkan och hemmet.

”Herren litar på att vi gör hans arbe-

te”, sade hon. ”Andliga ledare älskar

dem de tjänar på samma sätt som

Kristus älskar oss.”

Syster Parkin berättade om sin

mormor som vid elva års ålder av sin

familj sändes ensam från Sverige till

Två generalpresidenter, syster Coleen K Menlove t v och syster Bonnie D Parkin samt

syster Jensen, talade under det allmänna ledarskapsmötet.
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Ledarskapsutbild-
ningsmöte

Amerika för att tjäna pengar och hjäl-

pa familjen över. Hennes mor hade

lärt henne att knäfalla och be Herren

om hjälp, så när ingen mötte henne

vid framkomsten till Salt Lake City,

gjorde hon det. En dam kom då

springande och verkade leta efter

någon. Det var flickans söndagsskol-

lärare som lämnat Sverige ett år tidi-

gare! Hon hade väckts tre gånger un-

der natten och känt att hon skulle gå

till stationen. Hon tog flickan med

hem.

Syster Parkin berättade också att

hennes man gjort sin heltidsmission

här. ”Han talar om er, hur mycket

ni gjort för honom. Sverige är vårt

trosarv”, sade hon.

”Kyrkans kvinnliga ledare är lika

inspirerande, dugliga och hängivna

som någon manlig ledare”, sade pre-

sident Marlin K Jensen. Han bad oss

fundera på om vårt vittnesbörd nå-

gonsin betytt något för någon annan.

”Den största gåva vi kan ge är att ge

någon annan ett vittnesbörd genom

vårt, som kan bestå bara av ett enkelt

uttalande i ett samtal.” �
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